
Årsberetning CISV Norge 2013

ÅRSBERETNING 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)

CISV NORGE

STYRET M.M.

Sentralstyret har i perioden bestått av:

Leder (tom. 01.08.2013) Jostein Sydnes Hordaland
Leder (fom. 01.08.2013) Ine Annett Jomaas Trøndelag
Nestleder Knut Ziesler Oslo&Akershus
Trustee Knut Ziesler Oslo&Akershus
Programansvarlig (fom. 01.01.2013) Morten Fossmellem Hedmark
Økonomiansvarlig Håvard Tangvik Trøndelag
Utviklingsansvarlig Anne-Kristine Giltvedt Østfold
Vara (tom. 01.08.2013) Morten Fossmellem Trøndelag
Vara (fom. 01.08.2013) Hanne Løge Rogaland

Landsmøtet ble avholdt 05.-07.04.2012 på Nordic Choice Hotell, Sogndal, Sogn og Fjordane.

Representantskapsmøte ble avholdt 07.04.2012 (Nordic Choice Hotell, Sogndal i forbindelse 
med Landsmøtet) og 26.-27.10.2013 (Comfort Hotel Runway, Gardermoen i forbindelse med 
Høstmøtet).

Sentralstyret har hatt totalt 11 møter: et under Januarmøtet, et i forkant av Landsmøte 2013, 
et i forkant av RSM i oktober, et under Overlappingsseminaret, fem møter via 
telefonkonferanse, et møte i Valdres og et i Oslo. 

TRUSTEE - ÅRSRAPPORT
Trustee/Knut Ziesler/Oslo&Akershus deltok på European Trustee Gathering (ETG) i 
Nederland/Amsterdam 26.04-28.04.2013 og Annual International Meeting (AIM) i 
Brasil/Salvador – 05.08-11.08.2013

AIM skulle i år avklare alle justeringer av vedtekter og dokumenter etter de store beslutningene 
som ble vedtatt på AIM i Paris 2012. Alle endringene førte til at Brasil ble CISV sitt siste 
AIM, og at den neste store samlingen internasjonalt blir Global Conference 2015 i 
Norge. 

Det ble også valgt inn CISV Internasjonalt sitt første Governing Board, bestående av 9 
medlemmer. Det er nå disse 9 som er CISV sine trusteer, og den nasjonale rollen som 
trustee faller derfor bort.

 Per nå er det avtalt at vi sender en "nasjonal representant" på et europeisk/afrikansk møte 
(tilsvarende et utvidet ETG) som arrangeres i Manchester, Storbritannia i påsken 2014. 
Temaet her vil være samarbeid og muligheter i regionen, i tillegg til rollen til en 
"nasjonal representant". Det vil derfor ikke velges inn noen ny trustee ved neste års 
valg på landsmøte (2014), men leder vil være fungerende "nasjonal representant" inntil 
dens rolle er tydeligere avklart.
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MEDLEMMER.  FYLKESLAG/LOKALLAG
Medlemstallet var 2842 pr. 31.12.2013 hvorav 1807 er 26 år og yngre mot 2486 pr. 
31.12.2012 hvorav 1430 26 år og yngre.

CISV Norge består i dag av 14 fylkeslag med til sammen offisielt 22 lokallag (fylkeslag uten 
lokallag regnes her som et lokallag). I tillegg har vi 1 sovende fylkeslag, Møre&Romsdal.
Totalt medlemstall og antall 26 år og yngre pr. 31.12.2013 i parentes:

Buskerud (121/79), Finnmark (39/22), Hedmark (75/39), Askøy (43/27), Bergen (425/274), 
Breiviken (14/6), Nordhordland (44/31), Os (103/70), Sunnhordland (91/66), Voss (58/38), 
Møre&Romsdal (sovende) (14/7), Oppland (75/52), Asker & Bærum (180/112), Follo (80/52), 
Oslo (225/142), Rogaland (204/119), Sogn & Fjordane (119/69), Telemark (99/59), Troms 
(115/74), Trøndelag (310/208), Vest-Agder (148/94), Vestfold (111/72), Østfold (149/95).
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CISV PROGRAM 2013

EGNE LEIRER OG PROSJEKTER

Det ble arrangert 4 internasjonale Barneleirer i Norge sommeren 2013:

Østfold:
Leirleder: Lars H. Reiten
Stabsmedl.: Anne Kristine Giltvedt, Marthe Dahlin, Taline Khansa/Jordan, Tormod Sæther

Trøndelag:
Leirleder: Dorothea Mostue
Stabsmedl.: Ingrid L. Grøntvedt, Audun Hasåa Borg

Hordaland/Bergen:
Leirleder: Knut Audun Berge
Stabsmedl.: Kristine Nygaard, Sebastian R. Duque/Colombia, Dina Riis Kallmann

Hordaland/Os:
Leirleder: Katherine Pedersen
Stabsmedl.: Magnus Kalvå, Sandra Eldegard, Susanne Schröder, Andrew Elder/Storbritannia

Det ble arrangert 3 internasjonale Step Up i Norge sommeren 2013:

Finnmark:
Leirleder: Ingeborg Elvenes
Stabsmedl.: Ingrid Holst, Marthe Dahle Johansen 

Sogn og Fjordane:
Leirleder: Inga Henjum Halsnes
Stabsmedl.: Oda Johnsen Longvanes, Kristian Bygnes, Reidun Vinje

Telemark:
Leirleder: Morten Fossmellem
Stabsmedl.: Mikkel Stokke, Kristine Angelvik, Eivind Mortensen

Det ble arrangert 1 internasjonal IPP i Norge sommeren 2013:

Oslo&Akershus:
Leirleder: Liv Mari Mortensen
Stabsmedl: Johanne Hoffart, Andrea Barna, Sergio Sousa Marques/Portugal, Gabriella 

Keresztúri

Det ble arrangert 2 Internasjonalt Youth Meeting i Norge 2013:

Hordaland/Nordhordland
Leirleder: Katherine Pedersen
Stabsmedl: Ine A. Jomaas, Catharina Albrechtsen, Andreas Mjelva, Tobias 
Hoffmann/Tyskland

Oslo&Akershus/Hedmark
Leirleder: Ann Englund
Stabsmedl: Morten Fossmellem, Herman Johre, Rebecca Lundqvist, Malin Hopøy, Anja 
Øvregaard

Det ble arrangert 7 mosaikkprosjekter og 2 større mosaikkaktiviteter i Norge i 2013:

Finnmark - Verden i Alta 
40 deltakere og 10 ledere
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Hordaland/Bergen – Verden i Bergen
66 deltakere og 34 ledere (fordelt på tre arrangement)

Rogaland - Verden i Stavanger
16 deltakere og 10 ledere

Sogn & Fjordane - Verden i Sogn
47 deltakere og 11 ledere

Hordaland/Sunnhordland – Verden på Stord
18 deltakere og 5 ledere

Oslo&Akershus – Verden i Oslo
14 deltakere og 10 ledere

Oslo&Akershus – Verden i Skedsmo
33 deltakere og 7 ledere

Oppland, Vestfold og Østfold - Mosaikk Øst (MØ)
21 deltakere og 4 ledere 

Oslo&Akershus – Project Diversity
23 deltakere og 5 ledere

I alt utgjør dette 264 deltakere og 96 ledere

INTERNASJONALE DELEGASJONER

BARNELEIR  
CISV Norge har i perioden deltatt med delegasjoner på 49 internasjonale barneleirer.
Det var 4 vinterleirer (leirstart i 2013).
Delegasjonene fordeler seg slik:

Buskerud Brasil/Brasilia, Ecuador/Quito
Finnmark Storbritannia/Sheffield
Hedmark Brasil/Sao Paulo 2, Indonesia/Jakarta Cendrawasih
Hordaland Danmark/Hareskov-Værløse, Norge/Østfold, Norge/Trøndelag, 

Sverige/Habo, Sverige/Jonköping, Belgia/Belgique, Tyskland/Kiel, 
Italia/Trento, Spania/Galicia, Sveits/Geneve, USA/Colombus, 
USA/Philadephia, Brasil/Londrina, Brasil/Sao Paulo 1, Colombia/Bogota

Oppland Frankrike/Savoie, USA/New York
Oslo&Akershus Sverige/Båstad-Bjäre, Tyskland/Darmstadt, USA/Gulf Coast, 

Brasil/Campinas, Kina/Guanzhou, Costa Rica/San Jose, Japan/Kanto, 
Mexico/Mexico City

Rogaland Portugal/Lisboa 1, Guatemala/Guatemala City, Sør-Korea/Seoul
Sogn&Fjordane Danmark/Nordsjælland Farum, Finland/Helsinki
Telemark Italia/Reggio Emilia
Troms Norge/Hordaland/Bergen, Japan/Kansai
Trøndelag Norge/Hordaland/Os, Frankrike/Auvergne, Italia/Milano, India/Lucknow, 

Filippinene/Quezon City
Vest-Agder Portugal/Lisboa 2, Canada/Fredericton
Vestfold Island/Reykjavik, Østerrike/Klagenfurt
Østfold Canada/Calgary, USA/Greater Springfield

I alt utgjør dette 196 barn og 49 voksne ledere

Det deltok 26 norske juniorledere på de internasjonale barneleirene.

INTERCHANGE
CISV Norge deltok på 6 Interchange:
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Oslo&Akershus Nederland – 8 deltakere + 1 JC og 1 leder
Hordaland/Bergen Italia – 9 deltakere + 1 JC og 1 leder
Hordaland/Sunnhordland Colombia – 6 deltakere + 1 JC og 1 leder
Trøndelag Italia – 10 deltakere + 1 JC og 1 leder
Oppland Østerrike – 7 deltakere + 1 leder
Vestfold Italia – 6 deltakere + 1 leder

Totalt: 46 ungdommer, 4 JCs, 6 ledere

STEP UP
CISV Norge har i perioden deltatt på 20 Step Up. Det var 2 vinterleirer (leirstart i 2013). 
Delegasjonene fordeler seg slik:

Buskerud Norge/Finnmark, Ecudaor/Quito
Hedmark Spania/Barcelona 
Hordaland Finland/Vaasa, Norge/Sogn og Fjordane, Norge/Telemark, 

Portugal/Lisboa, Spania/Madrid
Oslo&Akershus Canada/Vancouver, Brasil/Araraquara
Rogaland Slovenia/Nova Gorica, Australia/Victoria
Sogn og Fjordane USA/Chattanooga
Trøndelag Tsjekkia/Praha, Tyskland/München
Troms Nederland/Amsterdam
Vest-Agder USA/Washington, Østerrike/Linz 
Østfold Mexico/Mexico City
Vestfold Hellas/Athen

Totalt deltok 80 barn og 20 ledere på Step Up i 2013.

SEMINARLEIR

CISV Norge hadde 24 deltakere fordelt på 13 Seminarleire i Brasil, Canada, El Salvador, 
Færøyene, Frankrike, Guatemala, Tyskland, Italia, Mexico, Nederland, Sverige og Portugal

Deltakerne var fra følgende fylkeslag: Hordaland, Trøndelag, Oslo & Akershus, Vest-Agder, 
Troms og Østfold

YOUTH MEETING
På Youth Meeting påsken 2013 deltok:
6 ungdommer 12-13 år og leder Portugal/Lisboa
6 ungdommer 14-15 år og leder Norge/Hordaland
6 ungdommer 14-15 år og leder Danmark/Vest-Sjælland
1 ungdommer 19+ år Spania/Madrid

På Youth Meeting sommeren 2013 deltok:
6 ungdommer 12-13 år og leder Sverige/Umeå
6 ungdommer 12-13 år og leder Norge/Oslo&Akershus og Hedmark
6 ungdommer 14-15 år og leder Latvia/Riga
6 ungdommer 14-15 år og leder Cebu/Filippinene

På Youth Meeting julen 2013/2014 deltok:
6 ungdommer 12-13 år og leder Finland/Helsinki
2 ungdommer 16-18 år Frankrike/Isere
1 ungdommer 16-18 år Sverige/Västerås
1 ungdommer 16-18 år Brasil/Rio de Janeiro

I perioden deltok totalt 53 ungdommer og 8 ledere på Youth Meeting.

Deltakerne var fra disse fylkene: Buskerud, Hordaland, Oslo&Akershus, Rogaland, 
Sogn&Fjordane, Trøndelag, Troms, Vest-Agder, Østfold, Østfold, Oppland, Vestfold, Telemark

IPP (International People’s Project) 
På IPP 2013 deltok:
2 deltakere på prosjekt i Danmark

Side 5 av 17



Årsberetning CISV Norge 2013

Deltakere var fra: Oslo&Akershus

OPPSUMMERING
Totalt utgjør dette for Barneleir inkl. juniorledere, Interchange, Step Up, Seminarleir, Youth 
Meeting, IPP og Mosaikk 679 deltakere og 253 JC/ledere/stab.
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DELTAKELSE PÅ MØTER – SEMINARER – WORKSHOPS

INTERNASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS

REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Portugal 27.03-31.03.2013
Deltakere fra CISV Norge på Step Up-trening: Pål Magnus Gullbekk/Buskerud

REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Estland 08.05.-12.05.2013
Deltakere fra CISV Norge på Mosaikktrening: Mathilde Sulland/Oslo&Akershus

REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Slovenia 30.10.-03.11.2013
Deltakere fra CISV Norge på TTT (Training the trainers): Katherine Pedersen/Hordaland
Deltakere fra CISV Norge på Interchange trening: Rannveig Sørum/Hedmark
Deltakere fra CISV Norge på Education and Evaluation: Tor Gunnar Saakvitne/Hordaland

EUROPEAN JUNIOR BRANCH MEETING arrangert i Polen 27.03-31.03.2013
Deltakere fra CISV Norge: Susanne Schröder/Hordaland, Liv Kristina Moshuus/Buskerud og 
Marie Elise Aarrestad/Trøndelag

EUROPEAN TRUSTEE GATHERING (ETG) arrangert i Nederland 26.04-28.04.2013
Deltakere fra CISV Norge: Knut Ziesler/Oslo&Akershus

ANNUAL INTERNATIONAL MEETING (AIM) arrangert i Brasil/Salvardor 05.-11.08.2013
Deltakere fra CISV Norge: Jostein Sydnes/Hordaland, Andeas Mjelva/Oslo&Akershus, Sigrid 
Sulland/Hordaland, Knut Ziesler/Oslo&Akershus (trustee), Henrik Arvidsson/Hordaland, Tor 
Gunnar Saakvitne/Hordaland, Ine Annett Jomaas/Trøndelag, André Skeie/Oslo&Akershus, Liv 
Kristina Moshuus/Buskerud, Mathilde Sulland/Oslo&Akershus, Inger Berit Hagen/Hordaland og 
Jenny Sulland/Hordaland

INTERNATIONAL JUNIOR BRANCH CONFERENCE (IJBC) arrangert i Brasil/Salvador 
01.08-04.08.2013
Deltakere fra CISV Norge: Liv Kristina Moshuus/Buskerud, Mathilde Sulland/Oslo&Akershus og 
Tor Gunnar Saakvitne/Hordaland

INTERNASJONALE VERV   
I 2013 følgende norske CISV’ere har internasjonale verv:
ITC – Information Technology Committee (Chair) (frem til 31.11.2013)
Lars Lorentz Ludvigsen/Trøndelag
International Junior Branch Committee (member)          Liv Kristina Moshuus/Buskerud
Educational Programmes Regional Delivery Team    Ingrid Vikse/Rogaland
Educational Programmes Regional Delivery Team    Jenny Sulland/Hordaland
Educational Programmes Regional Delivery Team    Inger Berit Hagen/Hordaland
Training and Quality Assurance Regional Delivery Team Freja Lina Huhle/Oslo&Akershus

Totalt utgjør dette 24 seminar- og møtedeltakere og 6 medlemmer med verv i CISV 
International.
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NASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS

Kurs for nye tillitsvalgte
arrangert på Radisson SAS, Gardermoen 12.-13.01.2013.
Det var 23 deltakere og 2 kursledere.

Januarmøtet arrangert i Oslo/Fredshuset 18.-20.01.2013
Seminaret var beregnet på Sentralstyret og komitémedlemmer. 
Det var 27 deltakere.  

Stabstreningsseminar (STAS) arrangert i Oslo/Fredshuset 08.-10.02.2013
Det var 26 deltakere og 4 stabsmedlemmer

Ledertreningsseminar LTS Øst (Barneleir, Interchange og Youth Meeting) arrangert i 
Oslo/Slora Gård 08.-10.03.2013
Det var 42 deltakere og 5 stabsmedlemmer

Ledertreningsseminar LTS Vest (Barneleir og StepUp) arrangert på Lønningstrand 15.-
17.03.2013
Det var 34 deltakere og 4 stabsmedlemmer

NJC (National Junior Camp) 2013 arrangert på Lønningstrand 22.-27.03.2013
Det var 53 deltakere og 6 stabsmedlemmer

Landsmøte 2013 arrangert på Nordic Choice Hotell, Sogndal, Sogn & Fjordane 05.-
07.04.2013.
Det var 55 deltakere inkludert sentralstyret.

RSM – VÅR arrangert på Nordic Choice Hotell, Sogndal, Sogn & Fjordane 07.04.2013.
Det var 24 deltakere inkludert sentralstyret.

Step Up Delegattrening Øst (SUDT Øst) arrangert på Nordseter skole, Oslo 12.04-
14.04.2013
Det var 51 deltakere og 4 stabsmedlememmer

Step Up Delegattrening Vest (SUDT Vest) arrangert på Lønningstrand 19.04-21.04.2013
Det var 44 deltakere og 5 stabsmedlemmer

Leirlederseminar arrangert på Skarnes, Hedmark,  24.-26.05 2013 
Det var 6 deltakere og 3 stabsmedlemmer

Overlappingsseminar arrangert på Fredshuset, Oslo 30.08-.01.09.2013
Seminaret var beregnet på Sentralstyret (inneværende år og fjoråret) og komitémedlemmer. 
Det var 38 deltakere.  

NEO – Nettverk, Engasjement og Oppfølging arrangert i Oslo/Nordseter Skole 20.-
22.09.2013
Det var 80 deltakere og 5 stabsmedlemmer   

Høstmøte 2013 arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 25.-27.10.2013.
Det var totalt 110 deltakere på de ulike kursene/seminarene og på RSM.

RSM – HØST arrangert på Sørmarka 25-26.10.2013 i forbindelse med Høstmøtet.
Det var 25 deltakere inkludert sentralstyret.

Leir kick-off seminar arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 25.-26.10.2013 i 
forbindelse med Høstmøtet. Det var 16 deltakere og 3 kursledere.

Risk Management  arrangert på Comfort Hotel Runway 26.10.2013 i forbindelse med 
Høstmøtet.
Det var 11 deltakere og 1 kursleder.
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OPPSUMMERING
Totalt utgjør dette 613 seminar- og møtedeltakere og 42 kursledere/stabsmedlemmer.

DELTAKELSE I ANDRE ORGANISASJONER

CISV Norge har i perioden vært medlemsorganisasjon i:

- LNU – Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner
- Frivillighet Norge
- Norges Fredsråd
- FN Sambandet
- Studieforbundet for Næring og Samfunn

Verv og representasjon i andre organisasjoner for CISV Norge:

Styret i Norges Fredsråd: Andreas Mjelva/Sekretariatet

Medlemmer i LNU sin arbeidsgruppe for:
- Nord/Sør Spørsmål:  Camilla Hermansen Hordaland/Bergen
-  FN-spørsmål: Andreas U. Mjelva/Sekretariatet
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ORGANISASJONEN FORØVRIG 

SENTRALSTYRETS RAPPORT 

2013 har vært nok et aktivt år for sentralstyret.
 
Sentralstyrets sammensetning i 2013 har vært:
 
Leder (tom. 01.08.2013) Jostein Sydnes Hordaland
Leder (fom. 01.08.2013) Ine Annett Jomaas Trøndelag
Nestleder Knut Ziesler Oslo&Akershus
Trustee Knut Ziesler Oslo&Akershus
Programansvarlig (fom. 01.01.2013) Morten Fossmellem Hedmark
Økonomiansvarlig Håvard Tangvik Trøndelag
Utviklingsansvarlig Anne Kristine Giltvedt Østfold
Vara (tom. 01.08.2013) Morten Fossmellem Trøndelag
Vara (fom. 01.08.2013) Hanne Løge Rogaland
  
Sentralstyret har i løpet av 2013 vært igjennom noen endringer. Andreas Malkenes trakk seg 
fra sentralstyret ved utgangen av 2012 noe som medførte at vara til sentralstyret, Morten 
Fossmellem gikk inn i vervet som programansvarlig. Ved Landsmøtet 2013 stilte Morten til valg 
på samme posisjon og ble valgt som ny programansvarlig. Jostein Sydnes gav seg etter to 
perioder som styreleder. Ine Annett Jomaas ble valgt til ny leder. 

I likhet med foregående år har CISV Norge hatt EVS-praktikanter på sekretariatet. Disse har 
vært en uvurderlig ressurs gjennom å bistå daglig leder i den daglig driften.  August 2012 -  juli 
2013 var første gang CISV Norge hadde to EVSere samtidig. Dette har vist seg å vært av stor 
verdi og ble videreført det påfølgende året. 

CISV Norge har fortsatt sitt samarbeid med CISV Colombia. ConLupa avsluttet sitt prosjekt 
våren 2013. ConLupa, i likhet med Mango, laget en bok, denne om menneskerettigheter. Boken 
er av høy kvalitet og har blitt svært ettertraktet i CISV internasjonalt og blant andre 
organisasjoner og institusjoner i Norge. August 2013 var oppstart for det tredje prosjektet – 
Divers. Dette samarbeidet fokuserer på mangfold. Divers (2013/14) finansieres direkte av 
Fredskorpset. Mango (2011/12) og ConLupa (2012/13) var finansiert av LNU. Det at prosjektet 
nå finansieres direkte av Fredskorpset medfører mer direkte oppfølging og større forutsigbarhet 
med tanke på framtidige prosjekter. 

I tillegg til ConLupa og Divers, har CISV Norge og CISV Colombia også arrangert et seminar i 
Colombia september 2013, ”Open your Eyes”. Dette seminaret var i sammenheng med 
oppstarten av et nytt lokallag i CISV Colombia.  Dette er gjennomført med støtte fra LNU.

LNU har også gitt økonomisk støtte til CISV Norge sitt samarbeid med CISV Tyskland og CISV 
Georgia for å promotere CISV Georgia til å bli fullverdig medlem av CISV. Tobias (EVS 
2012/13) har ledet arbeidet blant annet ved å bistå CISV Georgia med å arrangere et nasjonalt 
Youth Meeting. Dette var det første arrangerte leirprogrammet i CISV Georgia.  

CISV Norge har startet et nytt samarbeidsprosjekt med CISV Jordan. CISV Norge hadde 
samtaler med CISV Jordan under AIM. Dette ble fulgt opp med et forprosjekt i november ved at 
representanter fra begge landene deltok på et LNU seminar i Tyrkia. Prosjektet skal lede fram 
til en bolk/seminar Høstmøtet 2014. Prosjektet er et juniorprosjekt, ledet av Juniorkomiteen. 
Prosjektet er et gjensidig samarbeid som har som mål å styrke juniorenes posisjon.  

På landsmøtet ble det vedtatt å ansette en prosjektkoordinator / informasjonsmedarbeider i 40 
% stilling. Stillingen ble besatt av Eirik Minde som hadde vært i en lignende stilling det 
foregående året. Ved slutten av 2013 fikk Eirik tilbud om en fulltidsstilling et annet sted og 
Sentralstyret vil i 2014 ansette en ny som vil tiltre på våren. 

Tallet på unike treff på våre nettsider har økt. Spesielt ser vi at leirbloggende er veldig 
populære hvor noen leirer har over 10.000 unike treff i juli måned. Sentralstyret vil fortsette å 
jobbe med informasjonskomiteen og sekretariatet for å fortsette den gode utviklingen.
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August 2013 var det duket for det siste internasjonale årsmøtet (AIM). Fra nå av erstattes det 
årlige møtet med en konferanse hvert tredje år. CISV Norge var godt representert ved møtet 
og var involvert i tre ulike presentasjoner under møtet i Salvador, Brasil. Andreas Mjelva 
presenterte appen ”Peace to Go”. Sammen med CISV Colombia ble ConLupa boken presentert 
og delt ut. CISV Norges delegasjon presenterte Norge og Global Conference sammen med 
medlemmer av Transition Team. Global Conference (tidligere Advisory Conference) er 
konferansen som erstatter AIM, og den første konferansen vil arrangeres i 2015 i Norge, på 
Sunnvolden.  

CISV Norge hadde høsten 2013 en utlysning for en arbeidsgruppe som skal jobbe med 
planleggingen og gjennomføringen av konferansen. Arbeidsgruppen består av Jostein Sydnes 
(leder), Henrik Arvidson (PR/markedsføring), Jenny Sulland (Content 1), Liv Kristina Moshuus 
(Content 2) og André Skeie (finansering). Arbeidsgruppen jobber opp mot internasjonalt, og 
rapporterer til en styringsgruppe i CISV Norge. Styringsgruppen består av: Ine Jomaas 
(sentralstyret), Nina Kvam (fylkeslag), Katherine Pedersen (komiteleder) og Idunn Aamnes 
Mostue (junior). For mer om endringene internasjonalt etter sist års AIM, se Trustees 
årsberetning. 

CISV Norge har i 2013 startet arbeidet med å sammenstille hvordan vi budsjetterer og fører 
regnskap. På økonomifronten har det blitt gjort en ryddejobb av økonomiansvarlig og daglig 
leder. Regnskapet blir ført av regnskapsansvarlig på Fredshuset og der har det i 2013 blitt ny 
regnskapsfører. Gunnhild har sammen med de overnevnte tatt grundig tak og vi er positive til 
hvordan det nå jobbes med regnskapet til CISV Norge. 

Sentralstyret bestemte på våren 2013 å ta over IPP som ble arrangert sommeren 2013. 
Leirprogrammet støtte på en lang rekke utfordringer med endret stab, samarbeidspartner og 
tap av sponsormidler. Det medførte at CISV Norge ble sittende med regningen for leiren. 

I 2013 har sentralstyret arrangert Januarmøte, Landsmøtet (i samarbeid med Sogn og 
Fjordane), Overlappingsseminar, Høstmøtet og to Representantskapsmøter. 

Under Høstmøtet ble det for første gang arrangert Risk Managment trening. Dette fordi det 
framover vil være påkrevd at man har en lokal risk manager (i henhold til endringer 
internasjonalt). Vi var heldig å få Siri Tórgarð fra International Pool of Trainers til å holde 
seminaret. Høstmøtet hadde også besøk fra CISV Colombia. Fra CISV Colombia deltok leder av 
CISV Colombia (Gabriel) og prosjektkoordinator (Juan Manuel).

SEKRETARIATET
Andreas Mjelva har vært ansatt som daglig leder for CISV Norge. Den faste arbeidstiden har 
vært 37,5 t/uke. Andreas har deltatt på ulike møter i Frivillighet Norge, LNU og Aktiv Ungdom. 
Han sitter også i styret til Norges Fredsråd. Andreas Mjelva har også vært stab på Youth 
Meeting på Romarheim, påsken 2013. Andreas Mjelva har også vært på planleggingsmøte i 
Colombia for Fredskorps-prosjektet med CISV Colombia 2013/2014 og i Istanbul på 
planleggingsmøte for et samarbeid mellom LNU og CISV Jordan. Andreas Mjelva deltok også på 
Annual International Meeting (AIM) i Brasil august 2013. 

Hovedoppgaver for Sekretariatet har i perioden vært kontakt med fylkeslagene, praktisk 
organisering av kurs/seminar, oppfølging av medlemsregister og nettsider, håndtering av 
søknader for 2013, regnskapsføring, kontakt med myndigheter og andre organisasjoner.

I tillegg har Sekretariatet koordinert og fulgt opp ulike prosjekter i regi av CISV Norge. 

T.o.m. 30.06.2012 har Tobias Hoffmann/Tyskland og Andrea Barna/Ungarn vært EVS 
(European Voluntary Service)-praktikanter på sekretariatet.
Deres hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar, informasjonsarbeid samt 
personlige prosjekter. Deres prosjekter har vært å utvikle en CISV telefonapplikasjon (Peace to 
Go) og bidra til utvikling av CISV Georgia. Andrea Barna var stab på NJC påsken 2013 og på 
IPP i Oslo&Akershus sommeren 2013, mens Tobias Hoffmann var stab på Youth Meeting i 
Hordaland, påsken 2013. 
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F.o.m. 15.08.2012 har Diana Dragieva/Bulgaria og Sabine Enko/Østerrike vært EVS-
praktikanter på sekretariatet. Deres hovedoppgaver har vært praktisk organisering av 
kurs/seminar, bistå med medlemssystemet, informasjonsarbeid samt personlige prosjekter. 
Deres prosjekter har blant annet vært å utvikle en online kokebok for leirer og utvikle materiale 
for lederrekruttering. Sabine Enko er også medlem av Educational Programmes Regional 
Delivery Team.

Våren 2013 hadde Tuva Kavli/Oslo&Akershus, 15 år, arbeidsuke på CISV kontoret. Tuva laget 
en presentasjon for CISV Norges medlemmer mellom 11 og 16 år. Av de som fikk tilbud om 
denne presentasjonen var det om lag 35 personer som etterspurte den og flere av disse har 
holdt presentasjonen for sin klasse, noen til og med for hele skolen. Desember 2013 hadde Ida 
Fjellvær/Trøndelag, 14 år, sin arbeidsuke på kontoret. Ida jobbet med å lage nytt 
promoteringsmateriale for CISV Norge. Sekretariatets gode erfaringer med dette gjør at man 
også fremover vil ønske andre medlemmer velkommen. 

KOMITEER  

Følgende nasjonale komiteer underlagt Sentralstyret har vært i funksjon i arbeidsperioden:

ORGANISASJONSUTVIKLING
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2013 bestått av Ingrid Selvik 
Heniksen/Bergen/Hordaland og Hilde Fjellvær/Trøndelag og Ine Anett Jomaas/Trøndelag.  Fra 
01.08.2013 har det vært et skifte i medlemmer i komiteen og de nye medlemmene er Marie 
Aamnes Mostue/Trøndelag og Ingrid Louise Grøndtvedt/Trøndelag. Leder har fortsatt i den nye 
perioden.  

12-13 Januar 2013 ble det arrangert Kurs for tillitsvalgte på Radisson SAS, Gardermoen. Det 
var 20 deltakere og 2 kursledere. 

På NEO 2013 holdt komiteen en bolk om videre engasjement i CISV og sammenhengen mellom 
alle ledd i organisasjonen. Høstmøtet 2013 holdt vi et seminar om Foreldretrening, der vi også 
fortalte om den kommende foreldretreningsguiden. 

Høsten 2013 har komiteen jobbet med siste revidering av foreldretreningsguiden og en 
evaluering av ny struktur i sentralstyret og komiteer. Komiteen har også jobbet med det 
kommende arrangementet Kurs for tillitsvalgte  2014. 

Komiteen har deltatt på alle obligatorisk tilstelninger, med unntak av leder på Landsmøtet 
2013.  

UTDANNING 
Komiteen har i perioden fram til 30. juli bestått av Henrik Arvidsson (leder), Jenny Sulland 
(begge Hordaland),Hendrik Fuglesang/Østfold og Mie Storbekken/Hedmark.
Fra 1. August har komiteen bestått av Katherine Pedersen (Leder), Tor Gunnar Saakvitne 
(begge Hordaland), Liv Kristina Moshuus/Buskerud og Mie Storbekken/Hedmark.

Komiteen deltok på Januarmøtet og Overlappingsseminaret. Komiteen planla og arrangerte to 
ledertreningsseminar, LTS-Vest og LTS-Øst, i mars 2013. Alle som deltok på internasjonale 
program i 2013 var inviterte til å delta LTS.  Komiteen arrangerte STAS (Stabstreningsseminar) 
i februar 2013. Her var alle som var stab i 2013 invitert. Komiteen arrangerte og et nasjonalt 
oppfølgingsseminar, NEO, i september 2013. Stab, ledere og juniorledere for Interchange, 
Barneleir, Mosaikk, Step Up og Youth Meeting, samt deltakere på Seminarleir og IPP var 
inviterte. 

Flere av de som var sertifiserte trenere på fjorårets TTT (Train the Trainers) har vært med på 
gjennomføring av de nasjonale seminarene som komiteen har arrangert i år.

Komiteen har i høst jobbet videre med standardisering av det nasjonale oppfølgingsseminaret, 
fått en oversikt over alle medlemmer som har TTT-sertifisering for å sikre at kompetansen blir 
brukt og at tilbud om resertifisering er gitt til de som trenger det. Komiteen hadde en bolk på 
Høstmøtet som hadde fokus på utveksling av suksesshistorier blant deltakarane.
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MOSAIKK
Komiteen har i perioden bestått av Ingrid Vikse/Rogaland (leder), Inger Berit 
Hagen/Hordaland og Mathilde Sulland/Oslo&Akershus. Deler av komiteen deltok på 
Januarmøtet og på Overlappingsseminaret var hele komiteen samlet. Utover dette har 
komiteen hatt møter på skype og holdt kontakt per e-post og telefon. 
 
Komiteen arrangerte MaMo på Høstmøtet. Dette var fellesbolk for alle deltakere. Fokuset var å 
fremme mosaikkaktivitet i fylkeslagene, samt bidra til kreative tankeprosesser for å skape et 
mosaikkprosjekt. 

På Høstmøtet ble Mosaikkprisen 2013 delt ut. Den gikk til MØ juniorleir som ble arrangert av 
CISV Vestfold, CISV Østfold og CISV Oppland. Her ble også Mosaikkstafetten 2014 lansert, en 
bloggstafett med tema mangfold og forandring der fylkeslagene blir utfordret til å skrive 
innlegg til mosaikkbloggen. Målet med både prisen og stafetten er å inspirere og motivere til 
nye aktiviteter og prosjekter. 
 
CISV Norge hadde 7 mosaikkprosjekter i 2013. Alle var Verden i-prosjekter i 
henholdsvis Bergen, Stavanger, Alta, Oslo, Skedsmo, Stord og Sogn. Mye av arbeidet til 
komiteen gikk i år til å koordinere og følge opp disse prosjektene. I tillegg ble det arrangert to 
større mosaikkaktiviteter - Mosaikk Øst (MØ) og Oslo&Akershus.  I 2013 ble de to EVS-
praktikantene i CISV Norge involvert i arbeidet med Verden i-prosjektene. Målet med dette er å 
få bedre kontinuitet i arbeidet, og frigi tid til komiteen til å jobbe med utvikling av nye 
mosaikkprosjekter og oppfølging av fylkeslag.

INTERNATIONAL PEOPLE’S PROJECT (IPP)
Komiteen har frem til 01.08.2013 bestått av:
Liv Mari Mortensen/Telemark (leder) og Nadiya Konovalova/Oslo&Akershus
Fra 01.08.2013 har komiteen bestått av: Andrea Ramirez Stangeland/Oslo&Akershus (leder) og 
Camilla Hermansen/Hordaland/Askøy

Komiteen har jobbet med rekruttering og oppfølging av norske deltakere på IPP. 

SEMINARLEIR
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2013 bestått av Kamilla Baardsen 
Haaland/Hordaland/Bergen (leder) og Sigri Adelsten Stokland/Trøndelag. Fra 01.08.2013 har 
komiteen bestått av Fredrik Gjestland/Trøndelag (leder) og Håvard Bjørkøy/Trøndelag.

Komiteen har hatt ansvar for oppfølging og trening av de norske seminarleirsdeltakerene, og 
det norske internasjonale seminarleirsstabsmedlemmet. Komiteen har også hatt ansvar for 
promotering av seminarleirsprogrammet og behandling av søkere til kommende års 
seminarleirsprogram.

Videre har komiteen arrangert National Junior Camp (NJC) påsken 2013, hvor omtrent femti 
ungdommer lekte i fri utfoldelse. Komiteen har også begynt arbeidet med å arrangere neste års 
NJC, som finner sted påsken 2014.

Komiteen ser ett behov for tettere oppfølging av seminarleirsdeltakerene i perioden mellom NJC 
og avreise, og har tatt dette til vurdering.

Det har også blitt opprettet en blogg for seminarleirsprogrammet, som skal promotere 
programmet og informere deltakere, foreldre, stab og andre interessenter.

INTERCHANGE 
Komiteen har i perioden bestaa tt av:
Vår og sommer: Hanne Vislie/Oslo&Akershus (leder).
Høst (fom. 01.08.2013): Rannveig Aulie Sørum/Hedmark (leder) Hedmark og Elin Kvikshaug 
Berntsen/Trøndelag.
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Vårsemesteret: Komiteen har hatt ansvar for å skaffe ICer til de lagene som ønsket dette, 
opprette kontakt mellom de involverte landene og det norske laget, og oppfølging av fylkeslag 
og LICer (Local Interchange Contact).

Høstsemesteret: Komitéoverlappingen skjedde i august, nye lederen Rannveig Aulie Sørum var 
med på Overlappingsseminaret, samt hadde et personlig overlappingsmøte med Hanne Vislie. 
Rannveig deltok og så på RTF på Interchange-kurset i Slovenia. Interchangekomiteen ble 
utvidet med et komitemedlem  Elin Kvikshaug Berntsen. Komiteen har hatt 2 komitemøter, og 
jevnlig e-postkommunikasjon. Begge komitemedlemmene var til stede under Høstmøtet

STEP UP
Komiteen har bestått av Elin Ivarrud Brisendal/Trøndelag (leder), Kristine Angelvik/Hordaland 
(kom inn i komiteen i august etter landsmøtevedtak om å midlertidig utvide komiteen) og Pål 
Magnus Gullbekk/Buskerud.

Komiteen har hatt ansvaret for oppfølging av fylkeslag med StepUp-delegasjoner og Step Up-
leire. Komiteen har også vært behjelpelige med gjennomlesningen og kommentering av 
Foreldretreningsguiden.

I påsken 2013 deltok Pål Magnus Gullbekk på RTF i Portugal, for å lære mer om de siste års 
forandringer i Step Up-programmet.

Komiteen har også hatt ansvaret for planlegging av nasjonal delegattrening (SUDT) som ble 
gjennomført i april 2013. Antall delegasjoner som ble sendt av CISV Norge var i 2013 tjue. 
Komiteen bestemte at på grunn av økt antall deltagere og med bakgrunn i tilbakemeldinger fra 
de siste årene ville vi dele arrangementet i to. Det ble derfor arrangert Sudt Øst i Oslo (for 
Nord-, Midt-, og Øst-Norge), og Sudt Vest i Bergen (for Sør-, og Vest-Norge). Erfaringene med 
delingen av arrangementet er svært positive.

Komiteen bisto Barneleirskomiteen med å arrangere Leirlederseminar på Skarnes i mai. 
Komiteen deltok på Januarmøtet med to medlemmer. På Landsmøtet i april deltok komiteleder. 
I tillegg så deltok komiteen deltok tre medlemmer på Overlappingsseminaret.
På Høstmøtet var komiteen ansvarlig for å holde LeirKickOff. Dette ble gjort med støtte fra 
Barneleirskomiteen.

Vi i komiteen mener at vedtaket om midlertidig utvidelse av Step Up-komiteen bør gjøres 
permanent. Dette fordi arbeidsmengden i komiteen har økt de siste årene på grunn av økt 
antall delegater og leire. Komiteen er også ansvarlig for å arrangere to delegattreninger, og for 
å bistå andre komiteer med stab på deres arrangementer.

BARNELEIR
Komiteen besto frem til landsmøtet av Morten Fossemellem/Hedmark (leder), Martin 
Aspebakken Sværen/ Oslo&Akershus og Sissel Kristoffersen/Finnmark. Etter Landsmøtet i april 
ble Martin Aspebekken Sværen / Oslo & Akershus valgt til ny leder, men måtte senere trekke 
seg.  Sentralstyret forespurte Hendrik Fuglesang/Østfold om han kunne gå inn å ta over 
ledervervet ad hoc for ett år. Hendrik har flere års erfaring som medlem av 
utdanningskomiteen. Han kjenner barneleirsprogrammet og komitearbeid i CISV Norge godt. 
Hendrik Fuglesang / Østfold steppet inn som ny leder med Eirin Berge/Buskerud og Henrik 
Frøyland/Vestfold som komitémedlemmer. 

Komiteen har vært representert ved Januarmøtet, STAS, LTS og Overlappingsseminaret. 
Komiteen har også bidratt på Leir kick-off i forbindelse med høstmøtet og på leirlederseminaret 
på Skarnes. Begge seminarene ble holdt i samarbeid med Step Up- komiteen. Komiteen har 
også deltatt i prosessen med foreldretrenings-guiden og fulgt opp årets leire gjennom 
veiledning, oppfølging, besøk og evaluering. På tross av dette har allikevel komiteen opplevd et 
lavere arbeidsnivå enn tidligere, grunnet omstendighetene rundt medlemsskiftet.   

YOUTH MEETING 
Komiteen har året 2013 bestått av Hanne Løge/Rogaland (Leder) og Oda Johnsen 
Longvanes/Sogn & Fjordane. 
 
Komiteen har jobbet med å rekruttere og forberede deltakere og ledere til Youth Meeting. 
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Komiteen har hatt møter ved overlappingsseminaret, NEO, Høstmøtet og via Skype. Oda deltok 
på Januarmøtet. 
 
Komiteens hovedfokus har vært rettet mot å standardisere den skriftlige kommunikasjonen 
med deltakere, ledere og foreldre. I tillegg har vi jobbet for at flere deltakere og ledere skal få 
trening i forkant av leir.

INFORMASJON
Komiteen har i perioden bestått av Kristian Kalvå/Rogaland (Leder), Camila Barrera 
Daza/Rogaland, Lars Hansen Reiten/Oppland og fra august Tormod Malvin Sæther/Østfold. 
Komiteen har også pleid et nært samarbeid med sekreteriatet i arbeidet.

I perioden har det blitt utarbeidet 2 medblemsblad, Andrea Barna var redaktør for det første og 
Diana Dragieva har vært redaktør for det andre. Samarbeidet har fungert ypperlig.

I 2013 har komiteen hatt fokus på å utarbeide informasjonsmateriell, som plakater, flyers og 
lignende til bruk i rekrutteringsøyemed og informasjonsarbeid i lagene. Selv om vi fremdeles 
mangler en del ting har lagene nå tilgang på mer informasjonsmateriell enn tidligere. Komiteen 
har også samarbeidet med/veiledet praktikant (arbeidsuke) på CISV-kontoret Ida Fjellvær i 
utarbeidelse av plakater og flyer rettet mot ungdom.

På nett og i sosiale medier fortsatte CISV å nå nye milepæler. cisv.no har hatt en eventyrlig 
vekst, til det punktet hvor man i løpet av høsten opplevde store problemer med responstid, noe 
som førte til en hasteendring og satte i gang et arbeid mot å oppgradere server. Overgangen til 
ny server ventes fullført tidlig 2014. CISV fikk æren av å være "Charity of the Year" på 
WordCamp Norway 2013 i januar, hvor flere deltakere donerte utviklerkapasitet til nettsiden, 
Kristian Kalvå var tilstede fra CISV.

Komiteen, ved Camila Barrera Daza har veiledet utvekslingsprosjektene Con Lupa og Divers i 
deres informasjonsarbeid, både på nett og med produksjon av bok. Arbeidet har tidvis blitt 
opplevd som trøblete og komiteen har anbefalt daglig leder og sentralstyret å vurdere 
strukturen på først og fremst bokprosjektet.

Lars Hansen Reiten har gjennomført en spørreundersøkelse blant ledere og stab for å kartlegge 
hvilke lederressurser vi har i organisasjonen, som vil bli brukt til å bedre markedsføringen 
innad og utad i organisasjonen. Resultatene ventes ferdige våren 2014.

Komiteen avholdt et foredrag på Høstmøtet om budskap og profilering av organisasjonen. Det 
ble også utarbeidet en effektkolleksjon for 2014, denne ble noe redusert i størrelse på grunn av 
mangel på lagerplass etter tidligere års kolleksjoner.

Komiteen har hatt 3 komitemøter på felles nasjonale samlinger: Januarmøtet, 
Overlappingsseminaret og Høstmøtet. Leder Kristian Kalvå var også tilstede på Landsmøtet i 
Sogndal. Komiteen har ellers hatt løpende kontakt på e-post, chat og lignende. Sekreteriatet og 
Sentralstyret har vært løpende orientert i hele perioden.

JUNIORKOMITEEN
Komiteen har i 2013 bestått av: 1. januar til 31. juli har komiteen bestått av Liv Kristina 
Moshuus/Buskerud (leder) og Marie Elise Aarrestad/Trøndelag (nestleder), Åsmund Kongsvik 
Aall/Sogn&Fjordane og Susanne Schröder/Hordaland. I perioden 1. august til 31. desember har 
komiteen bestått av: Marie Elise Aarrestad/Trøndelag (leder), Idunn Aamnes Mostue/Trøndelag 
(nestleder), Karoline Ulvæseter/Hordaland og Helene Bing/Buskerud. 

Juniorkomiteen gikk i 2013 inn i sitt andre år som komite. Før årsmøtet 2013 jobbet komiteen 
hovedsakelig med å holde kontakt med juniorer og lokale representanter på sosiale medier, 
samt holde kontakten med det internasjonale JB.

I påsken var Liv Kristina Moshuus og Marie Elise Aarrestad stab, og Åsmund Kongsvik Aall 
deltager på NJC på Lønningsstrand i Bergen. I tillegg deltok Liv Kristina Moshuus, Marie Elise 
Aarrestad og Susanne Schröder på EJBM i Warszawa, Polen den siste halvdelen av påsken.

Side 16 av 17



Årsberetning CISV Norge 2013

På Landsmøtet 2013 ble Idunn Aamnes Mostue valgt inn for to år (nestleder) og Helene Bing og 
Karoline Ulvesæter valgt inn for et år (komitemedlemmer). Liv Kristina Moshuus, Susanne 
Schröder og Åsmund Kongsvik Aall endte dermed sin periode i komiteen. Marie Elise Aarrestad 
begynte på sitt år som leder av komiteen. Perioden fra årsmøtet til 1. august virket som en 
overlappingsperiode mellom ny og gammel juniorkomité. I denne perioden deltok også Liv 
Kristina Moshuus på IJBC. Den nye komiteen deltok på overlappingsseminaret, og fikk her god 
hjelp med erfaringsoverføring av Liv Kristina Moshuus. 

Utover høsten har komiteen jobbet med koordinering av Peace One Day, holdt to bolker på 
Høstmøtet: “Hvordan være en aktiv junior på et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå” og 
“Treningsbolk for lokale juniorrepresentanter” og jevnt over jobbet med, hvordan engasjere og 
informere medlemmene mellom 16 og 21 år. Dette har hovedsakelig blitt jobbet med gjennom 
sosiale medier, med god hjelp fra informasjonskomiteen. 

Komiteen jobber også på et samarbeidsprosjekt med CISV Jordan, hvor vi får hjelp og 
veiledning fra daglig leder Andreas Underland Mjelva og utdanningsansvarlig Anne Kristine 
Giltvedt. I denne forbindelse dro de to overnevnte samt Idunn Aamnes Mostue og Marie Elise 
Aarrestad på et planleggingsmøte i Istanbul sammen med representanter fra CISV Jordan. 
Idunn Aamnes Mostue deltok i denne anledning også på et Midtøstenseminar i LNU-regi.

KONTROLLKOMITE
I perioden 1. januar til 31. juli har komiteen bestått av:
Vibeke Johnsen/Sogn&Fjordane(leder), Gunn-Mari Kjølberg og Ingrid Skjennum/begge 
Oslo&Akershus.
 
I perioden 1. august til 31. desember har komiteen bestått av:
Sigrid Sulland (leder/Hordaland), Lene Eltvik Vindfelt/Hordaland og Brita 
Bolstad/Sogn&Fjordane.

Arbeidet i komiteen har hovedsakelig foregått på e-post og telefon. Komiteen har drøftet de 
saker som har kommet inn samlet. Komiteen har bistått sentralstyret og kontoret når det har 
oppstått saker der det har vært behov for bistand. Sakene har i hovedsak omhandlet tolkning 
og anvending av vedtekter, og håndtering av konkrete saker overfor fylkeslagene, nasjonalt og 
internasjonalt.
 
Til landsmøtet i 2013 kom komiteen med innspill om å arrangere landsmøtet hvert annet år og 
regionale møter hvert annet år. Komiteen fremsatte også forslag om vedtektsendring om hvor 
mange som har stemmerett på landsmøtet fra hvert fylkeslag.
 
Komiteen deltok på Januarmøte og landsmøtet i 2013.

Lillehammer, 06.04.2014

Ine Annett Jomaas Knut Ziesler Håvard Tangvik

Anne Kristine Giltvedt Morten Fossmellem
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